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TASKI Tapi Shampoo
Szampon do prania dywanów

Opis
TASKI Tapi Shampoo jest skoncentrowanym preparatem do okresowego prania 
wszystkich rodzajów dywanów i tapicerki. Preparat jest specjalnie opracowaną 
mieszaniną bardzo skutecznych i wysokopieniących związków powierzchniowo 
czynnych, dzięki którym tworzy zwartą pianę, która szybko i skutecznie usuwa 
zanieczyszczenia z czyszczonych powierzchni. Preparat jest neutralny chemicznie i 
pozostawia świeży zapach.

Cechy
• szybko i skutecznie pierze dywany i tapicerkę
• wyprane powierzchnie bardzo szybko wysychają
• skutecznie eliminuje kurz i roztocza mogące być przyczyną alergii
• pozostawia świeży, przyjemny zapach
• resztki preparatu są łatwo usuwane poprzez odkurzanie, co uniemożliwia
  gromadzenie się zanieczyszczeń
• zawiera „ONT” – technologię neutralizacji zapachów
• może być stosowany zarówno do prania na sucho, prania na mokro jak i do prania   
  przy pomocy maszyny jednotarczowej
• bezpieczny dla wszystkich rodzajów dywanów, wliczając wełniane

Właściwości
Postać:      żółta ciecz
pH (koncentrat, 20°C):    5,3 - 6,9
Gęstość (20°C):     ok. 1,032 g/cm³

Oczyścić wstępnie powierzchnię poprzez dokładne odkurzenie na sucho i usunięcie 
plam przy pomocy odplamiacza.

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą
ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specy�kacji produktu.

Sposób użycia
Produkt dostępny w opakowaniu: kanister 5L.
Dozowanie:
Minimalne:     300 ml na 10 l roztworu (3%)
Szczególnie silne zabrudzenia:   zwiększyć dozowanie do 10%

Metoda bezpośrednia:
Przygotować w zbiorniku urządzenia do prania dywanów wyposażonego w generator 
piany i szczotkę, roztwór o odpowiednim stężeniu, nanieść go na czyszczoną 
powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia. Następnie odkurzyć i wyszczotkować 
dywan, jednocześnie usuwając resztki preparatu.
Metoda mokrej piany:
Roztwór stosować z wykorzystaniem maszyny jednotarczowej. Roztwór produktu 
natryskiwać bezpośrednio na podłogę. Prać dywan przy zastosowaniu szorowarki 
jednotarczowej. Kiedy dywan jest jeszcze mokry, użyć szczotki aby podnieść włosy 
dywanu w celu przyspieszenia suszenia. Następnie odkurzyć dywan za pomocą 
odkurzacza ze szczotką walcową, jednocześnie usuwając resztki preparatu.



 
  

TASKI Tapi Shampoo
Szampon do prania dywanów

Sposób użycia c.d.
Tapicerka:
Przygotować w wiadrze roztwór o odpowiednim stężeniu, ręcznie czyścić powierzchnię przy pomocy szczotki i pozostawić 
do wyschnięcia. Następnie odkurzyć tapicerkę, jednocześnie usuwając resztki preparatu.

UWAGA: W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu preparatu na czyszczoną powierzchnię (np. przebarwienia),
przed użyciem zaleca się wykonanie testu preparatu na niewielkim kawałku powierzchni, w mało widocznym miejscu.
Nie należy stawiać mebli, dopóki dywan nie wyschnie, ewentualnie zastosować plastikowe lub foliowe podkładki pod
nóżki mebli dla uniknięcia powstania rdzawych plam i uszkodzeń lakieru.

Postępowanie z odpadami
Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych.
Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, 
odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej �rmie. 
Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Okres trwałości
2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

UWAGA: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do 
Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel handlowy.

Warunki przechowywania
Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach,
w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. 
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Środki ostrożności
Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem TASKI Tapi Shampoo,
ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu
i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.
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